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NOTĂ: Prețurile de listă reprezintă prețuri de vânzare recomandate. Prețurile în lei se vor calcula la cursul  BNR + 0,5% valabil 

în ziua plății. Prețurile afișate includ Pachetul legislativ obligatoriu (trusă medicală, triunghi reflectorizant, extinctor). Lista de 

dotări constituie o selecție a celor mai importante dintre acestea. Afișaj nedisponibil în limba româna.  

Toyota România își rezervă dreptul de a modifica prezenta listă de prețuri ca urmare a unor erori, modificări structurale sau în 

urma unor comunicări din partea producătorului, fără nicio informare prealabilă. Pentru a obține o ofertă de actualitate, este 

necesar să vă adresați unui consultant de vânzări Toyota. Garanția pentru autovehiculele Toyota: 6 ani sau 200.000 km 

Un ghid conţinând date privind consumul de carburant și emisiile de CO2 pentru toate modelele de autoturisme noi poate fi 

obţinut gratuit în toate punctele de vânzare a acestora. Consumul de carburant și emisiile de CO2 ale unui autoturism depind 

nu doar de randamentul său energetic, ci și de comportamentul la volan și de alţi factori care nu sunt de natură tehnică. 

Dioxidul de carbon (CO2) este principalul gaz cu efect de seră responsabil pentru încălzirea planetei. 

TARIFE 

Motor Putere Versiune Cod 
Preț 

fără TVA 

Preț  

cu TVA 
1.6 D-4D 95 CP PROACE Compact (L0H1) 5MT 2A5BNL0100 17,500 € 20,825 € 

1.6 D-4D 95 CP PROACE Medium (L1H1) 5 MT 2B5BNL0100 18,000 € 21,420 € 

1.6 D-4D 95 CP PROACE Long (L2H1) 5 MT 2C5BNL0100 18,917 € 22,511 € 

2.0 D-4D 120 CP PROACE Long (L2H1) 6 MT 2C8HNL0100 20,417 € 24,296 € 

 

DATE TEHNICE 

Motor/Transmisie 1.6 D-4D 2.0 D-4D 
Capacitate (CC) 1560 1997 

Putere maximă (kw(CP)/rpm) 70 (95) / 3750 90 (120) / 3750 

Cuplu maxim (Nm/rpm) 210 / 1750 340 / 2000 

Transmisie (Manual/Automat) 5 M/T 6 M/T 

Viteză maximă (km/h) 145 170 

Accelerație 0-100 km/h (sec) 15,5 13,3 

Combustibil motorină motorină 

Consum urban (l/100 km) 6,0 6,3 

Consum extraurban (l/100 km) 5,2 5,1 

Consum mixt (l/100 km) 5,5 5,5 

Emisii CO2 (g/km) 144 144 

Normă de poluare EURO 6 EURO 6 

Capacitate rezervor (litri) 70 70 

Gardă la sol (mm) 150 150 

Sarcină utilă (kg) 1100 1360 

 

 
Dimensiuni externe și interne PROACE Compact PROACE Medium PROACE Long 
Autovehicul (mm) 4609 x 1920 x 1910 4959 x 1920 x 1910 5309 x 1920 x 1940 

Spațiu de încărcare (mm) 2160 x 1636 x 1397 2512 x 1636 x 1397 2862 x 1636 x 1397 
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DOTĂRI  

EXTERIOR PROACE Panel Van 
Jante de oțel pe 16" cu anvelope 215/65 R16C  

Roată de rezervă de dimensiuni normale  

Ornament argintiu pe bara față superioară  

Bară față de culoare neagră  

Bară spate de culoare neagră  

Oglinzi laterale de culoare neagră  

Mânere uși laterale de culoare neagră  

Antenă radio lungă  

Avertizare lumini aprinse  

Oglinzi laterale reglabile electric  

Oglinzi laterale încălzite  

Închidere centralizată cu telecomandă  

Ușă glisantă dreapta  

Uși duble spate cu deschidere la 180°  

Protecție portiere de culoare neagră  
 

 

INTERIOR PROACE Panel Van 
Vitezometru analog  

Vitezometru digital suplimentar inclus în display-ul multi-informații  

Turometru analog  

Aer Condiționat manual  

Cotieră pentru scaunul șoferului  

Scaun pasager cu loc pentru 2 persoane  

Geamuri electrice față  

Funcție de ridicare și coborâre automată pentru geamurile electrice față  

Iluminare habitaclu pentru șofer și pasager  

Iluminare habitaclu pentru zona de marfă (2 lumini)  

Priză 12V în habitaclul față (2 prize)  

Închidere centralizată  

Display multi-informații TFT monocrom cu iluminare de culoare albă  

Comutator Cruise Control pe volan  

Compartiment de depozitare torpedou fără capac  

Buzunare uși față  

Suport pahare față  

Inserție plastic podea habitaclu șofer - pasager pentru curățare ușoara  

Perete despărțitor între zona pasagerilor și spațiul de marfă  
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SIGURANȚĂ & SECURITATE PROACE Panel Van 
Sistem ABS cu EBD (Distribuție Electronică a Forței de Frânare)  

Sistem VSC (Sistem de Stabilitate a Vehiculului)  

Sistem BA (Asistență la Frânare)  

2 Airbaguri de tip SRS  

Comutator airbag pasager față  

Cruise Control  

Limitator de viteză reglabil (ASL)  

Sistem HAC (Asistență la Plecarea din Rampă)  

Faruri multi-reflector cu halogen și reglaj manual  

Al treilea stop cu tehnologie LED  

Lumini de zi  

 

CULORI EXTERIOARE 

Culoare exterioară Cod Preț  fără TVA Preț cu TVA 
Arctic White* EWP 0 € 0 € 

Majestic Blue KNP 376 € 447 € 

Misty Black EXY 376 € 447 € 

Supreme Red KJF 376 € 447 € 

Carnelian Orange KHK 376 € 447 € 

Atonium Silver EZR 376 € 447 € 

Falcon Grey EVL 376 € 447 € 

Grey Limestone NEU 376 € 447 € 

Rich Brown KCM 376 € 447 € 

   * Culoare nemetalizată 

 

 


